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บทน�า

การพัฒนาองค์การ คือ ทฤษฎี ค่านิยม กลยุทธ์ และเทคนิควิธีการที่มีฐานของพฤติกรรมศาสตร์

รองรับมุ่งตรงไปที่การเปลี่ยนแปลงที่ได้วางแผนไว้แล้ว เพื่อจัดรูปแบบการท�างานขององค์การซ่ึงมีการ

วางแผนไว้ก่อนทั่วทั้งองค์การ แล้วจัดการพัฒนาตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงลงมาโดยพยายามเพิ่มประสิทธิผล

และความแขง็แรงขององค์การด้วยการแทรกวิธกีารทีไ่ด้วางแผนไว้นัน้เข้าไปในกระบวนการซึง่ใช้ความรูท้าง

พฤตกิรรมศาสตร์เข้าช่วยในการพฒันาองค์การจะน�าเอาปัญหาของทัง้องค์การมาวเิคราะห์และน�าวธิกีารแก้

ปัญหาไปปฏิบัติเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนในองค์การ ท้ังนี้มี

วตัถปุระสงค์ท่ีจะเพิม่ขดีขัน้การพฒันาคนและปรบัปรงุการท�างานขององค์การด้วยการแลกเปลีย่นนสิยัการ

ท�างานของคนในองค์การนั้น การพัฒนาองค์การเป็นความพยายามที่จะท�าองค์การให้ดีขึ้น เป็นการสร้าง

ความเข้าใจและปรับปรุงกระบวนการท�างานที่ส�าคัญ ๆ ขององค์การเพื่อพัฒนาการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

PlunKett (1994 : 256) Senior (2002 : 302)ได้เสนอว่า การพัฒนาองค์การมีลักษณะส�าคัญ คือ

1. ให้ความส�าคัญกบัเป้าหมายและกระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิง่การเรยีนรูท่ี้เกดิขึน้ในองค์การ 

ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ

2. ต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงใน

ระยะสั้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะปานกลางหรือระยะยาว

3. การพฒันาองค์การนัน้ เกีย่วพนักบัทกุส่วนในองค์กร ไม่ใช่เป็นการด�าเนนิการหรอืมีผลกระทบ

เฉพาะในส่วนใดส่วนหนึ่งขององค์การเท่านั้น

4. เป็นการสร้างการมส่ีวนร่วมของคนในองค์การโดยเชือ่มโยงระหว่างทฤษฏแีละการปฏบิตัด้ิาน

พฤติกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน

5. ส่วนบริหารขององค์การต้องร่วมจดัการให้เกดิการเก่ียวพนัและสนับสนนุให้เกิดการเปลีย่นแปลง

6. เกี่ยวพันกับผู้น�าการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีบทบาทเป็นผู้เอื้ออ�านวยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

องค์การ

7. ให้ความส�าคญักบัแผน แต่กระบวนการสามารถปรบัได้ตามสถานการณ์มากกว่าทีจ่ะเดนิตาม

แผนทั้งหมดเพื่อตอบค�าถามว่า “จะท�าอย่างไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง”
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1.  วัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การ

การพัฒนาองค์การเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรับองค์การในปัจจุบนั ผลของการพฒันาองค์การน�าไปสู่การปรบัปรงุ  

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกความร่วมมือ

การตัดสนิใจ การปรับปรงุผลการปฏบิตังิาน ในบรรดากจิกรรมการพฒันาองค์การ แตกต่างกนัไปตามเป้าประสงค์ 

หรือวัตถุประสงค์ แต่กิจกรรมเหล่านี้ก็จะเชื่อมประสานกันในแง่ของการใช้ตัวแทรกแซงโดยเฉพาะร่วมกัน

ในกระบวนการพฒันาองค์การทีป่รกึษาหรอืตวัแทนการเปลีย่นแปลงจะเข้ามามบีทบาทเพือ่ช่วยในการปรบั

เปลี่ยนองค์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์มีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ (Dubrin. 1984 : 448)

 1.1  การเพิ่มระดับความไว้ใจและการสนับสนุนระหว่างกันและกันในหมู่สมาชิกองค์การ

 1.2  ความพร้อมที่จะเผชิญปัญหามีมากขึ้นแทนที่จะไปเก็บกดปัญหาขององค์การไว้

 1.3  เพิม่ระดบัการตดิต่อสือ่สารใน 4 ทศิทาง คอื จากระดบับนลงสู่ระดบัล่าง ระดบัล่างขึน้สูร่ะดบับน  

ระดับแนวนอนหรือแนวราบ รวมถึงลักษณะทแยง

 1.4  ส่งเสริมระดับขวัญและความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน

 1.5  พยายามให้มีส่วนร่วมมากขึ้น มีการใช้ลักษณะภาวการณ์เป็นผู้น�าแบบร่วมแรงร่วมใจทั่วทั้ง

องค์การ

 1.6  ส่งเสริมให้มีการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งมากกว่าที่จะเก็บกดไว้

 1.7  พยายามก�าจัดความขัดแย้งที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ

 1.8  ส่งเสริมการจูงใจในหมู่พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับขององค์การ

 1.9 ลดระดับพฤติกรรมทางการเมืองในหมู่นักบริหารหรือผู้จัดการ

 1.10 ส่งเสริมให้มีการตอบโต้อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญต่าง ๆ มากขึ้น

 สุนันทา เลาหนันทน์ (2540 : 14) เสนอวัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การ ดังนี้

1.  เพื่อสนับสนุนให้มีการแก้ปัญหามากกว่าการหลีกเลี่ยงและสร้างบรรยากาศการแก้ไขปัญหา

ขององค์การแบบเปิดเผยทั้งองค์การ

2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารให้มีความรู้และความสามารถสูงขึ้น

3.  เพื่อสร้างความไว้วางใจและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกตลอดจนการจัดระบบการ

ติดต่อสื่อสารที่ดี

4.  เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบในการวางแผนและการปฏิบัติอันจะน�าไปสู่การพัฒนาตนเอง

5.  เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกก�าหนดทิศทางการท�างานและการควบคุมตนเองในการปฏิบัติงาน

6.  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท�างานให้สูงข้ึน โดยส่งเสรมิให้มีการคิดค้นหาเทคนิคกลยุทธ์ต่าง ๆ   

มาปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง

7.  เพือ่มุง่เปลีย่นแปลงวฒันธรรมการท�างานท่ีล้าสมยัและเป็นตวัอย่างของความเจรญิขององค์การ

ให้เป็นแรงผลักดันหรือตัวเสริมสร้างวิธีการแก้ปัญหาที่ดี

8. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านกระบวนการและด้านผลผลิต

9.  เพือ่ประสานจดุมุง่หมายส่วนบคุคล และจดุมุง่หมายขององค์การเข้าด้วยกนั ส่งเสรมิให้ทกุคน

มีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อความส�าเร็จขององค์การ
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10.  เพื่อส่งเสริมระดับขวัญและความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน

สุรัสวดี ราชกุลชัย (2543 : 473) เสนอวัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การดังนี้

1.  เพื่อพัฒนาปรับปรุงเปล่ียนแปลงองค์การให้ทันสมัย และมีระบบท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงและ

ปรับตัวได้อย่างคล่องแคล่วเหมาะกับสภาพหรือลักษณะงานที่แตกต่างกันได้ตลอดเวลา

2.  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิาร โดยการคดิค้นหาเทคนคิใหม่ ๆ มาใช้ ซึง่อาจต้องใช้แนวคดิ

ด้านนวัตกรรมมาในการสร้างสรรค์ให้ดีขึ้น

3.  เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกร่วมมือ ร่วมใจอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และสร้าง

ความรู้สึกให้ทุกคนในองค์การมองเห็นผลประโยชน์ร่วมกัน

4. เพ่ือเพิม่พนูสมัพันธภาพอนัดีระหว่างส่วนงานต่าง ๆ  รวมท้ังผูบั้งคบับัญชาและผูใ้ต้บังคบับัญชา

ในทุกระดับชั้นขององค์การด้วย

5.  เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลในทุกระดับชั้นขององค์การได้รู้จักการวางแผนปฏิบัติงานโยยึดถือเป้า

หมายเป็นหลัก หรือมีวัตถุประสงค์รวมขององค์การเป็นแนวทางหรือใช้หลักการของการบริหารโดย

วัตถุประสงค์นั่นเอง

6.  เพื่อเพิ่มความไว้ใจในบรรดาสมาชิกขององค์การ โดยการสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและ

อบอุ่น เกิดการท�างานเป็นทีม และเกิดความมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง

7.  เพื่อสร้างระบบการสื่อสารแบบเปิด โดยให้สมาชิกองค์การมีการติดต่อสื่อสารและเข้าใจกัน

ทุกวิถีทางด้วยระบบข่าวสารข้อมูลที่ชัดเจน และครบถ้วนถูกต้องตรงกันซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสมรองรับในแต่ละสถานการณ์

2.  ขั้นตอนการพัฒนาองค์การ มีผู้ให้แนวคิดไว้ดังนี้

บรรยงค์ โตจินดา (2542 : 31-314) สายหยุด ใจส�าราญ และสุภาพรพิศาลบุตร (2543 : 58–59) 

ได้เสนอขั้นตอนการพัฒนาองค์การ ดังนี้

1.  ขั้นการให้ความรู้และสร้างความตระหนักและยอมรับปัญหา ได้แก่การพิจารณาปัญหาของ

องค์การ และพิจารณาว่าจ�าเป็นจะต้องด�าเนินการพัฒนาองค์การหรือไม่

2. ขัน้การตรวจวินจิฉยัปัญหาขององค์การ รวมทัง้การส�ารวจข้อมลูต่างๆ และสมมตุฐิานเบ้ืองต้น

3.  ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลและน�ามาพิจารณาตรวจวินิจฉัยปัญหาของ

องค์การเพื่อจะให้สามารถแยกแยะว่า สมควรจะแก้ปัญหาด้านใด

4.  ขัน้วางแผนเพือ่การเปลีย่นแปลง เป็นการวางแผนหรอืก�าหนดทางเลอืกหรอืยทุธศาสตร์ หรอื

กลยุทธ์ ในการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาองค์การในด้านต่าง ๆที่มีปัญหา

5.  ขัน้ปฏบิัตติามแผน เป็นการน�าทางเลอืก หรือยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธม์าใช้ด�าเนินการพัฒนา

องค์การตามแผนที่ได้วางไว้

6.  ขั้นการประเมินผลการพัฒนาองค์การ เป็นการประเมินผล และติดตามผลว่า การพัฒนา

องค์การได้ด�าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้หรือไม่
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สุรัสวดี ราชกุลชัย (2543 : 474–476) เสนอว่า การพัฒนาองค์การเป็นเรื่องของการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงความรู้สึก และพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานในองค์การ มีการค้นหาปัญหา วิเคราะห์หาสาเหตุ

และแนวทางแก้ไข ตลอดจนมีการประเมินผลด้วย ซึ่งก�าหนดเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

1.  การสร้างความเข้าใจและรบัรูถ้งึปัญหา เป็นการตระหนกัถงึปัญหาและมกีารสร้างความเข้าใจ

ให้แก่ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างานได้เล็งเห็นความส�าคัญในการพัฒนาองค์การและเตรียมพร้อมในการ

วางแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว

2.  การรวบรวมปัญหา เป็นการรวบรวมปัญหาและวเิคราะห์ปัญหาขององค์การตลอดจนจดัล�าดบั

ความส�าคญัของปัญหา วเิคราะห์จดุอ่อน จดุแขง็ขององค์การ และหากมปัีจจยัภายนอกกระทบต้องวเิคราะห์

โอกาสและอุปสรรคด้วย

3.  การวางแผนเพ่ือพัฒนาองค์การ เป็นการวางแผนเพื่อก�าหนดเป้าหมายและวิธีการในการแก้

ปัญหาเพื่อพัฒนาองค์การ โดยเน้นการท�างานร่วมกันเป็นทีม และการสร้างขวัญและก�าลังใจแก่สมาชิกใน

องค์การ

4.  การสร้างกลุ่มเพ่ือพัฒนาองค์การ เป็นการรวมกลุ่มทีมงานในองค์การร่วมกันคิด ร่วมกันท�า

สร้างความรู้สึกที่ดีในการท�างานร่วมกัน ขจัดปัญหาส่วนตัว ลดการมีทิฐิทุกทีมสามารถท�างานเพื่อพัฒนา

องค์การเน้นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

5.  การลงมือปฏิบัติโดยสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์การ

 5.1 ก�าหนดข้อตกลงและความสัมพันธ์ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง

 5.2  การเลือกเวลา สถานที่ และวิธีปฏิบัติงาน ควรค�านึงถึงความเหมาะสมกับบุคคล

 5.3  การรวบรวมข้อมลูท�าได้หลายวธิ ีเช่น การสงัเกต การสมัภาษณ์การให้กรอกแบบสอบถาม

หรือใช้เครื่องมืออื่น ๆ เป็นต้น

 5.4  การสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การ เช่น มีการก�าหนดการประชุม  

ข้อสงัเกตจากผลการประชมุ การให้ค�าปรกึษารายบุคคลและเป็นกลุม่ และการปรบัปรงุโครงสร้างขององค์การ 

เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการพัฒนาการด้านความคิดและการท�างานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย

6. การติดตามและประเมนิผล เป็นการทบทวนผลจากการจดักจิกรรมต่าง ๆ  ทีเ่กดิข้ึน เพือ่พฒันา

องค์การ มีจุดประสงค์เพื่อการเรียนรู้เป็นข้อมูลในการพัฒนาครั้งต่อ ๆ ไป

 Davis and Newstrom (1985 : 262) ได้อธิบายกระบวนการพัฒนาองค์การที่มุ่งการสร้าง

ทีมในการท�างานซึ่งเป็นแนวความคิดในการท�างานกลุ่ม ขั้นตอนของกระบวนการมีทั้งสิ้น 7ขั้นตอน ดังนี้

 ขัน้ตอนที ่1 การวนิจิฉยัเบือ้งต้น ในขัน้นีผู้บ้รหิารระดบัสงูและทีป่รกึษาจะต้องร่วมกนัก�าหนด

โครงการพัฒนาองค์การที่ต้องการ โดยการวินิจฉัยโครงสร้างและหน้าที่ขององค์การ การวินิจฉัยเบื้องต้นจะ

มุ่งเน้นท่ีตัวองค์การมากกว่าตัวบุคคลในองค์การ การวินิจฉัยจะท�าให้ทราบถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงทั้งใน

ระบบ ในโครงสร้าง และในตัวบุคคล

 ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูล ที่ปรึกษาจะต้องรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับองค์การ

กระบวนการมนุษย์ในองค์การ รวมทั้งบรรยากาศและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การ
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 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบข้อมูล ในขั้นนี้ที่ปรึกษาจะต้องตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้

รวบรวมไว้แล้ว เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้มีมูลความจริง มีเหตุผล และเป็นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์

อย่างมรีะบบ วิธีการตรวจสอบข้อมลูอาจท�าได้โดยวธิวีจิยัเชงิปฏบิตักิารหรอืด้วยวิธกีารส�ารวจข้อมลูและการ

ส่งข้อมูลย้อนกลับ

 ขัน้ตอนที ่4 การวางแผนปฏบิตังิาน ในข้ันนีจ้ะน�าข้อมลูทีไ่ด้รบัการตรวจสอบแล้วไปใช้ในการ

วางแผนปฏิบตังิาน ทีป่รกึษาจะต้องเลอืกสรรข้อมูลและก�าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกบัปัญหาขององค์การ

ให้มากที่สุด

 ขั้นตอนที่ 5 การสร้างทีมงาน ในขั้นนี้ท่ีปรึกษาจะต้องฝึกให้หัวหน้ากลุ่มมีความรู้ในเรื่อง

กระบวนการสื่อสาร การวางแผน การแก้ปัญหา การก�าหนดเป้าหมายของกลุ่ม และการตัดสินใจ เป็นต้น 

โดยให้ทมีงานเป็นผูด้�าเนนิการกบัข้อมลูทีต้่องใช้ในการพฒันาองค์การ ส่วนทีป่รกึษาจะให้ข้อมลูทีไ่ด้จากการ

ส�ารวจวิจัยและการสังเกต สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม

 ขั้นตอนที่ 6 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ที่ปรึกษาจะต้องสนับสนุนให้กลุ่มแต่ละกลุ่ม

มีปฏิสัมพันธ์แก่กันและกัน เพื่อให้กลุ่มมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งจะก่อให้

เกิดประสิทธิผลในการท�างานนั้น ๆ และต่อองค์การโดยส่วนรวมอีกด้วย

 ขัน้ตอนที ่7 การประเมนิผลและการตดิตามผล การประเมนิผลจะเป็นการประมาณว่าผลงาน

ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลต่าง ๆ  ที่เป็นปัจจัยป้อนเข้า และเปรียบ

เทยีบกบัผลงานทีป่รากฏ ซึง่ได้จากการสงัเกตโดยตรงของนกัประเมนิผลและจากการรายงานในลกัษณะต่าง ๆ   

และสรุปว่าผลงานที่เกิดขึ้นดีไม่ดี เป็นที่พอใจ และไม่เป็นท่ีพอใจอย่างไร ส่วนการติดตามผลนั้น เป็นการ

พิจารณาว่าผลงานทีเ่กดิขึน้ได้รบัการยอมรบัหรอืน�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์หรือไม่ ทัง้นีเ้พือ่ให้ข้อมลูป้อนกลบั

ส�าหรับเป็นข้อมูลเพื่อการปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินงานการพัฒนาองค์การในขั้นตอนต่อไปดังแสดงในภาพ

ประกอบ 2
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ภาพประกอบ 1 กระบวนการพัฒนาองค์การโดยใช้แม่แบบการสร้างทีม

สรุปได้ว่า ขัน้ตอนการพฒันาองค์การ มขีัน้ตอน ดงันี ้1) การสร้างความตระหนกัและยอมรบัปัญหา 

2) การตรวจวินิจฉัยปัญหาขององค์การ และวิเคราะห์ปัญหา 3) การวางแผนเพื่อก�าหนดเป้าหมายและวิธี

การในการแก้ปัญหา 4) การสร้างกลุ่มเพื่อพัฒนาองค์การ 5) การลงมือปฏิบัติโดยสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนา

องค์การ 6) การน�าเทคนิคการพัฒนาองค์การมาใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 7) การติดตามและประเมินผล

3.  เทคนิคการพัฒนาองค์การ

เทคนิคในการพัฒนาองค์การมีอยู่มากมาย เช่น การฝึกสอนและให้ค�าปรึกษา (Coaching and 

Counseling) การให้การศึกษาและฝึกอบรม (Education and Training)การวางแผนชีวิตและอาชีพ  

(Career and Life Planning) เทคนิคการวิเคราะห์บทบาท (RoleAnalysis Technique) การฝึกอบรม

เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ (HumanRelations Training)การวิเคราะห์พฤติกรรม (Transactional Analysis) 

การพัฒนาทีมงาน (Team Development)กลุ่มท�างานอย่างเป็นอิสระ (Autonomous Work Group)  

การส�ารวจข้อมูลและการส่งข้อมูลย้อนกลับ (Survey Feedback)การให้ค�าปรึกษาในกระบวนการท�างาน 

(Process Consultantation) การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management by Objectives) การท�าให้

งานมีความหมาย (Job Enrichment) แบบของผู้บริหาร (Managerial Grid)เป็นต้น (Robbins. 1982 : 
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238–243) เทคนิคการพฒันาองค์การ มวีตัถปุระสงค์และวธิกีารท่ีแน่นอนในตวัเอง ดงันัน้การทีจ่ะใช้เทคนคิ

ชนิดใด ก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเทคนิคและกลุ่มเป้าหมายจะต้องสอดคล้องกันการ

ใช้เทคนิคการพัฒนาองค์การเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้ประสบผลส�าเร็จนั้น มีสิ่งต้องค�านึงถึงดังต่อไปนี้

3.1  ข้อมลูเกีย่วกบัปัญหาขององค์การจะต้องเป็นข้อมลูทีเ่ชือ่ถอืได้มคีวามสมเหตสุมผล และเพยีง

พอที่จะชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงขององค์การได้ ทั้งนี้ เพื่อที่จะท�าให้การใช้เทคนิคการพัฒนาองค์การ

สอดคล้องกับปัญหาหรือความจ�าเป็นในการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไม่ผิดพลาด ปัญหาหรือความล้มเหลวใน

การใช้เทคนิค มกัจะเกดิขึน้จากการใช้เทคนคิไม่พนิจิพเิคราะห์ว่าสอดคล้องกบัปัญหาทีแ่ท้จริงหรอืไม่ ดงันัน้ 

ในสภาพเช่นนี้ จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องท�าให้กระบวนการที่ได้มาซึ่งข้อมูลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.2  ผู้น�าในการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะมาจากภายนอก หรือภายในองค์การเองก็ตามจะต้องเป็น 

ผู้ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา และมีแนวความคิดที่กว้างขวางด้วย เพราะจะเป็นผู้ที่มีบทบาท

ส�าคัญในการชีใ้ห้เหน็ถงึปัญหาขององค์การได้อย่างถูกต้องซึง่จะมผีลต่อการใช้เทคนคิได้อย่างสอดคล้องตาม

มาในสภาพเช่นนีผู้น้�าในการเปลีย่นแปลงควรจะได้รบัการฝึกอบรมให้มทีกัษะในการวเิคราะห์ปัญหามาเป็น

อย่างดี

3.3 ควรจะให้พนักงานหรือสมาชิกในองค์การในระดับต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมกับผู้น�าในการ

เปลี่ยนแปลง หรือก�าหนดปัญหาและแนวทางในการเปลี่ยนแปลงองค์การด้วย เพราะพนักงานเป็นผู้สัมผัส

กับปัญหาด้วยตัวของตัวเขาเอง ดังนั้น แหล่งข้อมูลถูกต้องที่สุดก็คือ ตัวพนักงานนั่นเอง

3.4 การใช้เทคนิคการพัฒนาองค์การ เพ่ือการเปลีย่นแปลงสิง่หนึง่ ๆ ในองค์การต้องใช้หลายเทคนคิ

เข้าช่วย ในสภาพเช่นนี ้จงึมคีวามจ�าเป็นจะต้องล�าดบัความส�าคญัก่อนหลงัของเทคนคิด้วยว่าเทคนคิชนดิใด

เป็นเทคนิคที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นมากที่สุด และเทคนิคชนิดใดเป็นเทคนิคที่จะช่วยเสริมให้

เกิดพลังการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้ การล�าดับความส�าคัญก่อนหลังเช่นนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสน

ในการใช้เทคนิค

3.5 ต้องเข้าใจว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อ

พนักงานมีความเต็มใจหรือสมัครใจที่จะเปลี่ยนแปลงมากกว่าเป็นการบังคับกัน หากสถานการณ์มีลักษณะ

เป็นการบังคับแล้ว การใช้เทคนิคไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ไม่สามารถท�าให้เกิดความส�าเร็จข้ึนมาได้ ดังนั้น  

จงึควรใช้กลยทุธ์ต่าง ๆ  ชกัจงูหรอืท�าให้พนกังานเกดิแรงจงูใจทีอ่ยากจะเปลีย่นแปลงโดยการหลกีเลีย่งสภาพ

ที่เป็นการบังคับให้มากที่สุด

3.6 การใช้เทคนคิการพฒันาองค์การ มักจะมกีารมุง่เน้นการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมอย่างเดียวโดย

มองข้ามความส�าคัญของเทคนิคการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การไป สภาพเช่นน้ี อาจจะท�าให้การ

เปลีย่นแปลงล้มเหลวได้ เพราะความส�าเรจ็ในการเปลีย่นแปลงองค์การจะเกิดขึน้ได้ต้องอาศยัการใช้เทคนคิ

ต่าง ๆ เพื่อท�าให้เกิดความสัมพันธ์ในการเปลี่ยนแปลงด้วย (French and Cecil. 1984 : 135)

 ดงันัน้ ในการบรหิารการเปลีย่นแปลงจะประสบความส�าเรจ็ได้ต้องรวมถงึ การพฒันาองค์การ 

(OD) ด้วย โดยนยิามการพฒันาองค์การ หมายถงึ การท�าแผนเพือ่ใช้ด�าเนนิการเปลีย่นแปลงองค์การให้เกดิ

ความ มีประสิทธิผล และให้ความส�าคัญด้านความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้น (More effective and more hu-

man) จะเหน็ว่ากระบวนทศัน์ของการพฒันาองค์การ (OD paradigm) คอืการให้ความส�าคญัต่อ คณุค่าของ
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มนุษย์และความก้าวหน้า ขององค์การควบคู่กันไป เน้นความร่วมมือและกระบวนการมีส่วนร่วม ตลอดจน

การมีจิตวิญญาณของการแสวงหา (Spirit of inquiry) กล่าวโดยสรปุ ค่านยิมท่ีถือเป็นสาระส�าคญัเชิงปรชัญา

ของการพัฒนาองค์การได้แก่

 1.  ให้การนับถือต่อคน (Respect for people) โดยเชื่อว่า มนุษย์มีความรับผิดชอบมีสติ

ปัญญาและต้องการให้ การใส่ใจและควรได้รับ การปฏิบัติ ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์

 2.  ไว้วางใจและช่วยเหลือเจือจุน (Trust and support) กล่าวคือ องค์การที่ถือว่ามี

สุขภาพดีและมีประสิทธิผล ต้องมีลักษณะของความไว้วางใจ มีความน่าเชื่อถือ มีบรรยากาศที่เปิดเผย และ

ให้การเกื้อกูลต่อกัน

 3.  มีความเสมอภาคด้านอ�านาจ (Power equalization) ในองค์การที่มีประสิทธิผลจะ 

ไม่เน้นการใช้อ�านาจและการควบคุมตามสายการบังคับบัญชา เป็นประเด็นส�าคัญ

 4.  กล้าเผชิญปัญหา (Confrontation) โดยไม่เล่ียง ไม่ประวงิเวลาหรือหนปัีญหาทีเ่กดิข้ึน 

แต่จะใช้วิธีเผชิญปัญหาอย่างเปิดเผย

 5.  การมีส่วนร่วม (Participation) โดยเฉพาะผู้ท่ีได้รับผลกระทบหรือเก่ียวข้องกับการ 

เปลี่ยนแปลงจะได้รับโอกาสมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพราะการได้มีส่วนร่วมยิ่งท�าให้ต้องผูกพันต่อการน�า 

ข้อยุติลงสู่การปฏิบัติ

สรุป 

การพฒันาองค์การน้ันควรมุง่เพือ่พฒันาการท�างานเป็นทีมให้มีประสทิธภิาพ เนือ่งจากวัตถุประสงค์

ของกลุ่มย่อยและกระบวนการหรอืวธิกีารด�าเนนิงานให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ของกลุม่ย่อยนัน้ หากมคีวาม

ขัดแย้งกันระหว่างกลุ่ม หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ขององค์การเอง จะเป็นหนทางสู่ความล้มเหลวของ

องค์การโดยส่วนรวมได้ ดังนั้นการพัฒนาองค์การ จึงควรมุ่งความสนใจไปที่การวางเป้าหมาย และการ

วางแผนในการสร้างวตัถุประสงค์ขององค์การอย่างมรีะบบ ทัง้นีต้้องหมายรวมถึงการมส่ีวนร่วมของผูน้�าการ

เปล่ียนแปลงต้องเข้ามามีบทบาทและหน้าที่ ในการกระตุ้นให้องค์การสามารถสร้างวัตถุประสงค์ คือ 

วัตถุประสงค์ของสมาชิกทุกคนในองค์การวัตถุประสงค์ของทีมงานและวัตถุประสงค์ขององค์การนั่นเอง
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